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Inschrijfformulier
Jaartraining
Mannen in ‘t wild 2021 - 2022
Persoonsgegevens
naam: …………………………………………………………………………………………………geboortedatum:…….. ..………………………………….
adres:……………………………………………………………………………postcode ……………. plaats…………..……………………..….……………
telefoon vast:………….:….………………………telefoon mobiel: …………………………………..email:………………………………………………….
beroep/dagelijkse bezigheden: …………………………………………………………………………………………………..……………………………..
bruto gezinsinkomen per maand (enkel in te vullen bij trainingen) € ………………………….…..→ totale kosten training € ..………………………..

Bij eventuele ongevallen waarschuwen
contactpersoon: …………………………………………………………………………………….. telefoon:…………………………………….……………..

Bijzonderheden
eventuele lichamelijke gebreken, ziektes, diëten of voedingswensen (graag ook aangeven als je vegetariër/veganist bent): ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………..
medicijngebruik: nee/ja. Zo ja, waarvoor? ………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……………………...
andere te vermelden bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voorwaarden
Ondergetekende schrijft zich in voor de op de achterzijde aangekruiste activiteit(en) en gaat akkoord met de voorwaarden:
1. Inschrijving en deelname:
a) Mogelijkheid tot deelname aan de activiteit vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren op datum en tijd.
b) Inschrijving vindt plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekenend inschrijfformulier.
c) Op jouw inschrijving zijn de privacy voorwaarden van toepassing die worden gesteld door de wet AVG.
2. Betaling:
a) Gerekend van de datum van ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier geldt een wettelijk vastgestelde bedenktijd
van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kan door de deelnemer kosteloos worden geannuleerd. Na deze termijn is de inschrijving definitief
en ontvang je een bevestiging van inschrijving. Na deze bevestiging verplicht je je tot betaling van de in de ontvangen informatie vermelde
bedragen voor training, coaching, verblijf en voeding.
b) Bij annulering van deelname tot drie weken vóór aanvang van de activiteit wordt 35% van de te betalen totaalbedragen voor training,
coaching, verblijf, kok en voeding in rekening gebracht. Bij annulering van deelname binnen drie weken vóór aanvang van de activiteit en
bij stoppen tijdens deelname aan de activiteit, wordt 100% van de totaalbedragen in rekening gebracht.
c) Wanneer de betaling in termijnen kan plaatsvinden (zie de ontvangen informatie), blijft de ondergetekende verantwoordelijk voor betaling
van de genoemde totaalbedragen voor training, coaching, verblijf, kok en voeding.
d) Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervoor worden op de ondergetekende verhaald.
3. Verzekering:
a) Ondergetekende heeft een verzekering voor WA en Ongevallen.
b) Om kosten voor annulering af te dekken is het bij sommige activiteiten wellicht mogelijk een aparte Annuleringsverzekering af te sluiten of
mogelijk aanspraak te doen op je (doorlopende) Reisverzekering. Informeer daarvoor bij je verzekeraar.
c) Bij activiteiten in het buitenland is ondergetekende zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een Reisverzekering, tenzij dit door de
organisator collectief wordt gedaan. Ondergetekende is dan in het bezit van een geldig paspoort.
d) Ondergetekende is zelf verantwoordelijk voor de eigen bezittingen. De organisator wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade aan of
vermissing van goederen van ondergetekende en/of voor eventueel opgelopen letsel. De organisator wordt niet aansprakelijk gesteld voor
letsel dat is toegebracht aan anderen of voor schade die is aangebracht aan andermans goederen.
4. Ondertekening (achterzijde bovenaan):
a) Ondergetekende heeft de voorwaarden gelezen en dit inschrijfformulier naar waarheid en bij vol bewustzijn ingevuld en ondertekend.
b) Ondergetekende heeft voor zichzelf/haarzelf een kopie gemaakt van alle pagina’s van dit inschrijfformulier.
5. Pasfoto: Stuur bij inschrijving voor trainingen graag ook een (kopie van een) pasfoto mee, voorzien van je naam.

Peter Houtman Therapie Training Coaching Natuurbeleving
Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg RTAG
AGB/Zorgverlenersnummer Vektis 900025338, Praktijkcode 90004204
Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie (SBLP) lidnummer 9125796
Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) licentienummer 808145R
Belangenorganisatie Complementaire Gezondheidszorg (BOCG) licentienummer 151367
Als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
BTW-id-nummer NL001505581B65, BSN 1173.33.037, KvK 17240482
IBAN: NL08INGB0001047476 t.n.v. PJ Houtman Esch, BIC: INGBNL2A
‘De Roudonck’, De Ruiting 3 5296 KE Esch, Tel 0411-602305, E: p.houtman@planet.nl, www.peterhoutman.nl / www.deroudonck.nl
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Kruis op dit inschrijfformulier de activiteit aan waarvoor je je inschrijft. Stuur dit inschrijfformulier op naar
het in de adresbalk genoemde adres, voorzien van datum, plaats en handtekening. Of scan het en mail het
naar p.houtman@planet.nl. Maak voor jezelf altijd een kopie van het getekende inschrijfformulier! Mailen,
SMS-sen of Appen van foto’s van je ingevulde inschrijfformulier volstaat niet!!!
Stuur bij inschrijving voor trainingen ook graag (een kopie van) een pasfoto mee, voorzien van je naam.
Met de ondertekening verklaar ik op de hoogte te zijn van het door Peter Houtman Therapie Training
Coaching Natuurbeleving gehanteerde Privacy-beleid (Te downloaden van de website).
Datum: ………………………… Plaats: …………………………… Handtekening: ………………………………….
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Jaartraining “Mannen in ‘t wild”; 5 weekenden van september 2021 t/m september 2022
Start vrijdag 17 september 2021.
Voor alle data en tijden, zie folder en website.
Deelname is alleen mogelijk ná ‘De reis van de man’ of voor mannen die bij een andere mannentrainer een vergelijkbaar trainingstraject hebben gevolgd of een ander passend voortraject hebben
afgelegd. Deelname is enkel mogelijk na vaststelling door middel van een intakegesprek.
Ik heb het Trainingsbedrag voor het 1e trainingsblok in september op basis van het voor mij geldende
bruto gezinsinkomen overgemaakt en zo mijn plek in de training gereserveerd.
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